Rokotussuositus potilaille, joilla on likvorfisteli tai sen perusteltu
epäily tai koklea -implantti
Rokotukset alla olevia tauteja vastaan katsotaan osaksi hyvää hoitoa ja ne ovat potilaalle
maksuttomia, kustannukset sisällytetään poliklinikkamaksuun. Ensimmäisten rokotuksen
antamisesta vastaa erikoissairaanhoito (korvasairauksien klinikka), mahdollisista
jatkorokotuksista huolehtii terveyskeskus tämän ohjeen perusteella. Valtio ei toistaiseksi korvaa
näitä rokotuksia.
Rokotuksen antava hoitaja kirjaa annetut rokotukset Lifecareen rokotuslehdelle ROS2
(Rokotuksen seuranta, aikuiset) tai ROS1 (Rokotuksen seuranta, lapset) sekä tähän
kaavakkeeseen, joka annetaan potilaalle. Annettu rokote kirjataan myös potilaan
sairaskertomukseen erikoisalalehdelle. Hoitavan lääkärin tulee huolehtia, että potilaan
rokotukset ovat kunnossa. Tarvittaessa korvalääkäri voi konsultoida infektiolääkäriä ja
rokotukset voidaan tällöin hoitaa myös infektiopoliklinikalla.

Pneumokokki
Uudet potilaat
1. annos: PCV-konjugaattirokote (Prevenar13®) vähintään 2 viikkoa ennen implantin asennusta
tai kun herää perusteltu epäily likvorfistelitä. Rokote antaa tehokkaan suojan rokotteen
sisältämää 13 serotyyppiä kohtaan.
2. annos: PPV-polysakkaridirokote (Pneumovax®) aikaisintaan 8 viikon kuluttua PCVrokotuksesta. Rokotteet pitää antaa tässä järjestyksessä, muuten rokotusten teho voi heikentyä.
Pneumovax tuottaa Prevenaria heikomman vasta-ainetason, mutta antaa lisäsuojaa 10
serotyyppiä vastaan (23 seroryhmää).
Tehosteannos: Uuden suosituksen mukaisesti kaksi rokotetta saaneiden jatkorokotustarve on
vielä selkiytymätön. Lisärokotuksia ei todennäköisesti tarvita, mutta tällä hetkellä vielä suositellaan annettavaksi toinen PPV-polysakkaridirokote (Pneumovax), kun 5 vuotta on kulunut
ensimmäisestä. Sen jälkeen tehostetta ei tarvita.
Prevenar13® 0,5 ml i.m. Pistetty ____/____/_______
Pneumovax® 0,5ml s.c. tai i.m
I Pistetty ____/____/_______
II Pistetty ____/____/_______
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Kesäkuussa 2010 tai sen jälkeen syntyneet
Kesäkuussa 2010 tai sen jälkeen syntyneille on tarjottu PCV-konjugaattirokotusta kansallisessa
rokotusohjelmassa. Mikäli he ovat sen saaneet, he eivät tarvitse Prevenaria, mutta tarvitsevat
PPV-polysakkaridirokotteen. Tarkasta mahdollinen rokotuspäivä, jos potilas kuuluu tähän
ikäryhmään.
PCV Pistetty___/___/______
Aiemmin Pneumovax-rokotteen saaneet potilaat
Aiemmin Pneumovax-rokotteen saaneille pernanpoistopotilaille on suositeltu tehosterokotusta 5
vuoden välein. Uusi suositus pneumokokkirokotteiden jatkosta on kirjattu oheiseen yhteenvetotaulukkoon.
Kaavio annettavista pneumokokkirokotteista (Lähde: THL:n pneumokokkisuositus)
Aiemmin saadut

Anna PCV13-rokotetta

Harkinnan mukaan

pneumokokkirokotteet

(Prevenar 13)

anna PPV-rokotetta (Pneumovax)

Ei yhtään

yksi annos

yksi annos aikaisintaan 8 viikon kuluttua PCVrokotteesta (tarvittaessa toinen annos 5 vuoden
kuluttua)

PPV (Pneumovax)

PCV
(Lasten rokotusohjelmassa oleva
pneumokokkirokote)

yksi annos aikaisintaan vuoden

yksi annos aikaisintaan neljän vuoden kuluttua PCV-

kuluttua PPV-rokotteesta

rokotteesta

-

yksi annos aikaisintaan 8 viikon kuluttua PCVrokotteesta (tarvittaessa toinen annos 5 vuoden
kuluttua)

Meningokokki
1. annos: Konjugoitu meningokokkirokote ACWY (Menveo® tai Nimenrix®) noin 2 viikkoa ennen
leikkausta, jos mahdollista tai mahdollisimman pian leikkauksesta toipumisen jälkeen
Tehosteannos: Käytettäessä konjugaattirokotetta tehosteita ei nykykäsityksen mukaan tarvita.
Menveo® 0,5 ml i.m tai Nimenrix® 0,5 ml i.m. (Ympyröi annettu rokote)
Pistetty ____/____/_______

Hemophilus influenzae
Hib-rokote on kuulunut kansalliseen rokotusohjelmaan jo 1990-luvun alusta alkaen. Jos
rokotetta ei ole saanut, annetaan se ennen pernanpoistoa.
1. annos: Hib-rokote (Hiberix®) noin 2 viikkoa ennen leikkausta, jos mahdollista tai
mahdollisimman pian leikkauksesta toipumisen jälkeen
Tehosteannos: Hib-rokotuksia ei nykykäsityksen mukaan tarvitse tehostaa.
Hiberix® i.m tai s.c. Pistetty ____/____/_______
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